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Resumo

Tem como objectivo desenvolver um System on Chip (SoC)
para uma starUp para ser utilizado no produto que desen-
volveram, de acordo com as suas necessidades. Para tal
tivemos de nos associar a uma comunidade openSource
de desenvolvimento de hardware. Optámos pela comu-
nidade OpenRISC por ser uma comunidade bastante ac-
tiva e por ter um processador que corresponde aos re-
quisitos mı́nimos de processamento. Foi necessário solu-
cionar vários requisitos, sendo o primeiro requisito per-
mitir a troca de software facilmente, ultrapassado com a
utilização de um cartão Security Digital (SD) onde será
guardado o programa principal e posteriormente transfe-
rido para o SoC. O Cartão de memória utiliza uma inter-
face Serial Peripheral Interface (SPI) para a transferência
de dados, sendo necessário garantir o correcto funciona-
mento da interface. Será necessário utilizar um boot ROM
para carregar o programa do cartão de memória para a
memória principal. Outro requisito é permitir guardar da-
dos importantes em caso de falha, para isso será utilizado
uma memória com interface Inter-Integrated Circuit (I2C),
a interface tem de estar a funcionar correctamente. Para o
produto da starUp comunicar com o SoC foi necessário de-
senvolver uma interface assı́ncrona, para isso foi utilizada
uma interface com duas memórias do tipo Frist In First Out
(FIFO).

1. Introdução

1.1. Motivação

Desenvolver um SoC com open source, que seja confi-
gurável facilmente para reduzir esforço e capital no desen-
volvimento de novos projecto [1] da startup.

1.2. Desafios

O principal desafio desta dissertação consiste no desen-
volvimento de um sistema sintetizável que preencha todas
as necessidades mencionadas pela startup.

Pretende-se desenvolver uma interface assı́ncrona ne-
cessária para a comunicação entre o SoC e os modelos de
comunicação e de recolha de dados a ser desenvolvido pela
startup.

Outro desafio é a criação de uma boot ROM que car-
regue para a memória principal o programa que se encon-
tra na Electrically-Erasable Programmable Read-Only Me-
mory (EEPROM). Pretende-se ainda testar o mau funciona-
mento da EEPROM ou da memória principal notificando o
utilizador.

1.3. Objectivos

No desenvolvimento de um projecto/produto a startup
necessita de um SoC, que tem de ter a capacidade de
processamento necessária para efectuar a descodificação
e codificação de dados que irá receber e enviar. O SoC
desenvolvido tem de permitir que sejam ligados mais
dois modelos assı́ncronos, permitindo a recolha de da-
dos no local para posterior envio dos dados pelo modelo
de comunicação. O produto é para ser usado em locais
de difı́cil acesso e terá que ter um baixo consumo, per-
mitindo que a bateria funcione o maior tempo possı́vel.
Para além do mencionado anteriormente necessita também
de duas interfaces de comunicação: Universal Asynchro-
nous Receiver/Transmitter (UART) e General Purpose In-
put/Output (GPIO).

2. Enquadramento

Existem duas abordagens possı́veis. Podemos fazer todo
o desenvolvimento de um SoC desde processador, barra-
mento e protocolos de comunicação. Idealizar e execu-
tar no tempo disponı́vel tornasse complicado. Por outro
lado podemos associamo-nos a uma das várias comunida-
des open source de hardware.

A OpenCores (www.opencores.org) é uma das maiores
comunidades open source de hardware, tendo aproxima-
damente 1400 projectos e 270000 utilizadores registados.
A comunidade utiliza maioritariamente a linguagem Veri-
log no desenvolvimento dos seus projectos. Outra vanta-
gem é terem disponı́veis as várias ferramentas de ajuda ao
desenvolvimento e o cuidado da comunidade tem em que
reconfiguração do SoC não seja muito complexa.

2.1. OpenRISC

O principal projecto da comunidade OpenCores é o
projecto OpenRISC [2], que tem como objectivo desen-
volver processadores com arquitectura Reduced Instruc-



tion Set Computing (RISC).O primeiro processador com
o nome OpenRISC12000 (OR1200) [3] contava com su-
porte de 32 e 64 bits com a opção de vı́rgula flutuante e su-
porte para processamento vetorial [2]. Actualmente estão
a desenvolver o segundo processador, com o nome Open-
RISC2000 [4]. Este pretende ser um processador modular
e multi-núcleos, deixa de contar com o suporte de 64 bits
e pode ser implementado numa Field Programmable Gate
Array (FPGA) [5, 6] de porte pequeno ou médio.

2.1.1. Arquitectura

O processador tem um núcleo de processamento de
instruções em pipeline com 5 andares. Tem uma unidade
de Digital Signal Processing (DSP) acoplada. Existem ca-
ches e unidades de gestão de memória tanto para instruções
como para dados. Adicionalmente, possui uma unidade de
debug que permite depurar código em tempo real [7], um
controlador de interrupções programável, um módulo de
gestão de energia e um temporizador. Todas as unidades
têm a capacidade de serem facilmente removidas caso não
sejam necessárias.

Existem ainda duas outras unidades designadas por
Wishbone que pertencem à arquitectura base do processa-
dor: uma pertence à interface de instruções e a outra à in-
terface de dados. Estas duas unidades fazem a conversão
da interface interna RISC para a interface Wishbone que é
recebida pelos periféricos do SoC.

2.1.2. Barramento Wishbone

A interface de barramento Wishbone [8] é hardware
open source, permite a comunicação entre vários núcleos
dentro de um SoC. A interface é bastante utilizada em
CPUs e periféricos open source, onde se destacam muitos
dos projectos da comunidade OpenCores. O barramento
Wishbone foi desenvolvido pela Silicore Corporation em
1999, disponibilizando para domı́nio público uma biblio-
teca em VDHL. A partir de 2002 a comunidade OpenCores
tornou-se também patrocinadora do Wishbone, tendo uma
página dedicada à interface onde estão disponı́veis novas
revisões.

A interface Wishbone pode utilizar-se em quatro tipos
de arquitectura. A interligação ponto a ponto permite ape-
nas uma ligação de um periférico. A interface de barra-
mento partilhado permite a utilização de vários mestres e
vários escravos visto que o barramento é partilhado. No
caso do comutador de barra, é utilizado para uma tipologia
multi-núcleo. Este permite uma comunicação entre dois
mestres e os escravos em simultâneo. Por último presenta-
se a interligação de fluxo de dados, onde a informação flui
de periférico para periférico, e em que todos os periféricos
têm de ter a interface de escravo e de mestre.

A arquitectura utilizada pela comunidade nos SoC é a
de barramento partilhado, por ter vários escravos e apenas
uma mestre(figura 1). A gestão do Wishbone é feita pelo
módulo Intercon, sendo este constituı́do por vários elemen-
tos como multiplexer e árbitros Wishbone. Quando de se
adiciona um novo periférico é necessário definido o inter-

Figura 1. Arquitectura Wishbone.

valo de endereços que este periférico é valido, é assim que
o multiplexer decide para que periférico pretende comuni-
car. O arbitro controla os acesso à memória principal entre
os acessos a dados ou a instruções.

2.1.3. Toolchain

Uma toolchain [9] é um conjunto de ferramentas de
programação, uma versão simples disponibiliza um com-
pilador, um linker, uma biblioteca que fornece uma inter-
face com o sistema operativo e um debugger. A toolchain
da GNU é a mais utilizada para o desenvolvimento em C,
sendo vital para o desenvolvimento de Linux e também em
sistemas embebidos.

A toolchain da GNU é muito utilizada pelas comunida-
des OpenSorce. No entanto os processadores da comuni-
dade OpenRISC não são suportados oficialmente, por essa
razão a comunidade adicionou o seu processador a duas bi-
bliotecas de C a Newlib e a uClibc. A Newlib [10] é uma bi-
blioteca com suporte de placas, sendo pequena, simples e a
ideal para o desenvolvimento de aplicações em bare-metal.
A uClibc [11] é um biblioteca de C para sistemas embe-
bidos onde foram removidas algumas partes do padrão C,
mas dispõe de todas as funcionalidades necessárias a um
sistema operativo.

2.1.4. OrpSoc

A comunidade OpenRISC apercebeu-se da necessidade
de uma plataforma para facilitar o desenvolvimento e a
modelação de um SoC. Por esse motivo desenvolveram a
plataforma OpenRISC Reference Platform System-on-Chip
(OrpSoC) [12], destinada ao desenvolvimento e verificação
de Intellectual Property (IP) núcleos para o SoC. Para além
destes objectivos teria de ser simples de usar, tanto por uti-
lizadores experientes como por utilizadores sem qualquer
experiência, permitindo assim simular e sintetizar o hard-
ware facilmente. A plataforma encontra-se separada do re-
positório onde se encontram os SoC’s e os núcleos, per-
mitindo assim que a plataforma seja utilizada por outras
identidades que pretendam desenvolver um SoC.

Como de pode perceber pela figura 2 o repositório está
divido em dois. No repositório cores temos um repositório



Figura 2. Sistemas e núcleos da OpenRISC.

por cada núcleo, neste temos o ficheiro de configuração
do núcleo com as dependências, descrição e nome. No
repositório do core também tem disponı́vel os ficheiros
de descrição do núcleo, se não estiver disponı́veis neste
repositório o ficheiro de configuração contem também as
localização e a versão dos ficheiros no serviços de Subver-
sion. No systems temos um repositório por cada SoC, onde
existem os vários ficheiros de configuração dos SoC com
as dependências de núcleos, localização de ficheiros e o fi-
cheiro de descrição da junção de todos os núcleos.

Durante o desenvolvimento desta tese a comunidade
OpenRISC ponderou que esta ferramenta poderia ser utili-
zada para o desenvolvimento de outros SoC’s, sem especi-
ficamente envolver processadores OpenRISC. Desta forma
a ferramenta tornou-se independente da comunidade sendo
o seu nome alterado para FuseSoC.

2.2. Ferramentas

2.2.1. Or1ksim

O Or1ksim [13, 14] é um simulador de um SoC com
arquitectura OpenRISC 1000 desenvolvido em C. Este si-
mulador permite algumas configurações como alterar o ta-
manho da memória, adicionar novos periféricos e utilizar o
debugger remoto. Quando é efectuado alterações no SoC é
necessário que seja feito alteração correspondente, apesar
disso é óptimo para testar software em desenvolvimento por
ser bastante rápido a executar.

2.2.2. Verilator

O Verilator [15] é uma ferramenta que converte o código
Verilog em SystemC [16] ou num objecto em C++. Esse
objecto necessita de ser instanciado numa testbench que
pode ser escrita em C++ ou SystemC, de acordo como foi
convertido anteriormente. O Verilator é um simulador que
só suporta dois estados nos sinais: valor lógico ’1’ e ou
valor lógico ’0’. Este é mais lento que o Or1ksim (ver a
secção 2.2.1), mas apesar disse disponibiliza um ficheiro
que contem o estado de todos os sinais durante a simulação
permitindo assim encontrar erros de hardware.

2.2.3. Icarus Verilog

O Icarus Verilog [17], conhecido por apenas Icarus, é
uma ferramenta de simulação e de sı́ntese de Verilog. Com-
pila o código fonte em Verilog na norma(IEEE-1364) e exe-
cuta a simulação, necessitando de um testbench em Verilog.
O Icarus é um simulador de múltiplos valores, ou seja além
dos dois valores lógicos ’0’ e ’1’ também simula os es-

tados de alta impedância, indefinido, conflito, etc. É um
simulador mais próximo da realidade e é mais lento que o
Verilator. O Icarus também disponibiliza o ficheiro com o
estado de todos os sinais durante a simulação.

2.2.4. Placa com FPGA

As FPGA’s são dispositivos semicondutores baseados
numa matriz configurável de blocos lógicos [5, 6, 18]. As
FPGA’s podem ser reprogramáveis após a fabricação para
requisitos e funcionalidades distintas. Permite programar
recursos e funções, adaptar-se a novas normas e reconfigu-
rar hardware, mesmo depois deste estar aplicado e instalado
no local.

As FPGA’s necessitam de um sintetizador que é como
um compilador que converte a descrição de hardware num
ficheiro de programação para uma determinada FPGA.
Com uma FPGA o que estamos a testar é igual ao pro-
jectado, não existindo qualquer tipo de diferença. Com-
parando com os sistemas de simulação descritos em cima
a utilização uma placa de FPGA é mais rápido e mais re-
alista, mas apresenta um preço elevado. Cada uma destas
ferramentas tem a sua vantagem para situações distintas.
O or1ksim 2.2.1, por ser rápido é ideal para desenvolver
software; o Verilatoro 2.2.2, por ser uma representação do
hardware é ideal para fazer testes conjuntos de hardware
e software; o Icarus 2.2.3 por ter bastante detalhe do hard-
ware é bom para validar o hardware e revelar problemas
não detectáveis com o Verilator; a placa de FPGA é ideal
para validar o SoC, testando o funcionamento do software
sobre o hardware respectivo.

2.2.5. OpenOCD

O programa Open On-Chip Degug0ger (OpenOCD)
começou inicialmente por uma tese de mestrado [19], onde
se pretendia desenvolver e implementar um debugger para
sistemas embebidos, baseado na famı́lia ARM7 e ARM9.
Actualmente existe uma comunidade a trabalhar no Ope-
nOCD [20], suportando novos SoC’s, adaptadores de de-
bug e memórias flash programáveis. O OpenOCD tem
como objectivo disponibilizar um debugger, um progra-
mador de SoC’s e testes boundary-scan para dispositivos
embebidos. Para isso, o OpenOCD necessita de adaptado-
res de debug, sendo que alguns deles já se encontram in-
tegrados nos dispositivos de desenvolvimento, Não existe
uma uniformização e por essa razão é possı́vel encontrar
de vários tipos, destacando-se os Joint Test Action Group
(JTAG), muito delas já com suporte.

2.3. Periféricos

2.3.1. Boot ROM

A boot ROM é uma pequena memória com uma rotina
de inicialização do SoC. A boot ROM pode ser mais ou me-
nos complexa podendo ser, por exemplo uma Basic Input
Output System (BIOS) de computador ou uma simples ro-
tina que carrega o programa de uma memória secundária
para a memória principal(RAM).



2.3.2. UART

A UART [21] é um módulo de comunicação assı́ncrono,
em que o formato dos dados e a velocidade de transmissão
são configuráveis. Faz parte de inúmeros circuitos integra-
dos e é usada para comunicação com computadores ou dis-
positivos com porta série. A comunicação pode ser sim-
ples, em que cada módulo só pode fazer apenas de emissor
ou receptor, full duplex, em que ambos os módulos podem
enviar e receber dados ao mesmo tempo, e half duplex, em
que os dois módulos podem receber e enviar mas intercala-
damente.

Por motivos históricos o sinal de dados encontra-se com
o valor lógico ’1’ quando não está nenhuma comunicação
a decorrer, para mostrar que a linha não foi danificada. O
emissor inicialmente envia um bit com o valor lógico ’0’,
em seguida envia o conjunto de bits que poderá ser confi-
gurável entre 5 a 9 bits, tipicamente são usados os 8 bits.
Para finalizar a comunicação enviar o valor lógico ’1’. Um
parâmetro importante na comunicação é o baud rate ou
seja taxa de transferência entre emissor e receptor, se não
estiver de acordo a transferência não trabalhará correcta-
mente. Cada Módulo de UART tem duas linhas TX(linha
de transmissão) e RX (linha de recepção), a ligação entre
dois módulos é cruzada.

2.3.3. GPIO

O módulo de GPIO [22], como o nome indica, é um
banco de sinais de entrada e saı́da de uso genérico, uma
vez que estes pinos não têm uma função especı́fica. São
apenas linhas disponı́veis e controladas pelo utilizador em
tempo de execução. Na construção de um SoC pode ser útil
ter disponı́vel linhas de controlo digital. Os sinais de GPIO
podem estar activos ou desactivados, podendo ser progra-
mados como entrada ou saı́da. Os sinais que estão confi-
gurados como entrada permitem apenas leituras, sendo por
vezes utilizados para criar interrupções no processador, en-
quanto que os sinais de saı́da permitem leituras (para não
ser necessário lembrar o seu estado) e escritas.

2.3.4. Interface FIFO

Uma interface FIFO destina-se a interligar assincrona-
mente um módulo ao SoC com comunicação paralela de
32 bits por palavra, pretendendo-se que, com esta inter-
face, a comunicação seja rápida entre os dois módulos.
Para uma comunicação paralela e assı́ncrona é utilizada
uma memória do tipo FIFO para cada sentido. Será
possı́vel efectuar ligação da FIFO de recepção ao sistema
de interrupções, permitindo assim que uma sub-rotina de
interrupção possibilite que a resposta do processador seja
ainda mais rápida e que se possa poupar energia.

2.3.5. I2C

O I2C [23, 24] é um barramento desenvolvido pela Phi-
lips Semicondutors, agora conhecida como NXP Semicon-
dutors. O I2C é um barramento série, sı́ncrono, multi-
mestre e multi-escravo, desenvolvido para conectar pe-

riféricos de baixa velocidade a computadores, sistemas em-
bebidos e a telefones celulares. Este barramento utiliza
apenas duas linhas de comunicação: Serial Data (SDA)
para o envio de dados e Serial Clock (SCL) como sinal
de relógio controlado pelo o mestre, sendo estas duas li-
nhas de dreno aberto. O I2C define um tipo simples de
comunicação entre mestre e escravo, lendo ou escrevendo
dados para o escravo. A comunicação começa sempre por
um sinal de começo (START) e acaba num sinal de para-
gem (STOP). Todos os escravos têm um endereço de 8 bits
de identificação, onde o ultimo bit serve para identificar
dentro do mesmo escravo se o mestre pretende ler ou es-
crever.

Desde de Outubro de 2006 que este barramento não
necessita de licenciamento para ser utilizado, tendo cada
vez mais utilizações práticas como acessos a pequenas
memórias de sistemas embebidos, comunicação com con-
versores de digital para analógico e analógico para digi-
tal, ou controlo de pequenos monitores como os dos te-
lemóveis.

2.3.6. SPI

O SPI [25] é um barramento série, sı́ncrono, que per-
mite apenas um único mestre e opera em full-duplex, ou
seja, permite receber e enviar dados ao mesmo tempo. O
barramento utiliza 3 linhas que são partilhadas por todos
os escravos e depois mais uma linha por cada escravo.
Das linhas partilhadas tem a linha de relógio Serial Clock
(SCLK), mais duas de dados, uma que envia do mestre para
o escravo Master Out Slave In (MOSI) e outra que envia da-
dos do escravo para o mestre Master In Slave Out (MISO).
Por ultimo temos as linhas Slave Select (SS) que seleccio-
nam o escravo a comunicar, uma linha por cada escravo, é
linha active low o escravo está activo com valor lógico ’0’.
O barramento é utilizado para pequenas distancias e é ne-
cessário uma taxa elevada de transferência de dados, como
sistemas embebidos, sensores, LCDs e cartões SD [26]

3. SPI

No nosso SoC temos disponı́vel uma memória princi-
pal volátil e para permitir que o programa seja trocado de
forma simples, será utilizado um cartão SD que utiliza uma
interface SPI. O barramento é constituı́do pelos sinais de
comunicação (SCLK, MOSI e MISO) estes sinais estão li-
gados em paralelo a todos os escravos, existe ainda um sinal
SS que está ligado entre mestre e escravo, utilizado para
seleccionar qual dos escravos pretendemos comunicar, fi-
gura 3.

3.1. Mestre SPI

A comunidade OpenRISC tinha disponı́vel um núcleo
de mestre SPI com interface Wishbone para ligação ao
SoC, onde se pode ver a arquitectura do núcleo na figura 4 .
Porém, este núcleo apenas realizava correctamente escritas
para o escravo, não efectuando qualquer leitura de dados
do escravo. Sendo uma parte indispensável para o objec-



Figura 3. Esquema de ligação SPI

tivo do projecto, como foi dito anteriormente, o núcleo de
SPI efectuasse leituras da memória de cartão SD para car-
regamento do programa na memória principal, esta parte
foi desenvolvida no âmbito deste trabalho. Neste processo
de leitura a que vou chamar de simples, o processador tem
de pedir ao núcleo cada endereço que pretende ler e ficar à
espera da resposta do núcleo.

No arranque do SoC pretende ler vários endereços con-
secutivos, com este modo de leitura perde-se bastante
tempo com o tempo de espera do processador. Com a
intenção de reduzir o tempo de espera do processador, a
solução encontrada foi existirem dois modos de leitura, o
modo simples descrito em cima, e um modo de leitura em
brust. Em que o processador indica o endereço que pre-
tende começar a ler ao núcleo. O núcleo vai pedindo ao
escravo os dados das próximas posições de memória até
a FIFO OUT esteja cheia, ai espera que a memória tenha
mais espaço para pedir novos endereços. Com este tipo de
leitura temos um ganho de 0.23705 milissegundos e 250
endereços, aproximadamente metade do tempo que levaria
uma leitura simples.

Na tabela 1 temos disponı́veis os vários endereços dis-
ponı́veis no núcleo e a funcionalidade de cada endereço.

Figura 4. Fluxo dos dados no núcleo mestre SPI

Nome Leitura/Escrita Endereço
Registo de controlo Leitura e Escrita 0X00
Tipo de leitura Escrita 0X01
Registo de estado Leitura 0X01
Leitura de dados Leitura 0X02
Escrita de dados Escrita 0X02
Registo de controlo Leitura e Escrita 0X03
Selecção do escravo Leitura e Escrita 0X04

Tabela 1. Tabela de registos da interface SPI

3.2. Escravo SPI

O núcleo escravo SPI foi desenvolvido de raiz, por na al-
tura não existir nenhum já desenvolvido pela comunidade.
O escravo é constituı́do por uma interface SPI onde rece-
bemos os dados que são enviados pelo mestre e onde é
feito a serialização ou deserialização. Em seguida temos
uma máquina de estados onde tem o controle da interface
wishbone. Optou-se utilizar uma interface wishbone por-
que facilitava a trocar de periférico, bastando assim trocar
de periférico para termos um escravo com outra funciona-
lidade.

4. I2C

O nosso SoC utiliza uma memória de pequenas di-
mensões, não volátil, que permite guardar alguns dados re-
levantes em caso de algum problema com o SoC, como por
exemplo, a falta de energia. Esta memória utiliza uma in-
terface I2C.

O barramento I2C (figura 5) utiliza apenas dois sinais
para comunicação, o sinal SCl é o relógio e o outro sinal
SDA é de dados. Apesar de ser um barramento lento é bas-
tante utilizado pela facilidade de adicionar mais escravos
aos existentes.

Protocolo I2C pode resumir-se do seguinte modo, o
mestre começa por enviar uma sinalização de Start bit
seguido do endereço do escravo. O escravo responde
com uma sinalização de Acknowledge (ACK), no caso
de ser uma leitura, o mestre vai gerando impulsos de
relógio para o escravo enviar os dados, respondendo de-
pois com um ACK. Quando o mestre não pretender
receber mais dados envia uma sinalização deNegative-
Acknowledge (NACK)o escravo pára de enviar dados e o
mestre termina a comunicação com a sinalização de Stop
bit. No caso de uma escrita o mestre envia os dados ao
escravo e este responde com um ACK, até que o mes-
tre não tenha mais dados para enviar e terminando com a
sinalização de Stop bit.

4.1. Mestre I2C

A comunidade OpenRisc tem disponı́vel um núcleo
mestre de I2C com interface Wishbone para se ligar ao pro-
cessador do SoC. Estando este núcleo em desenvolvimento,
ainda não estava a trabalhar correctamente, tanto na leitura



Figura 5. Esquema de ligação I2C

como na escrita de dados no escravo.
Na figura 6 percebemos que o núcleo é dividido em

várias partes, estando o barramento Wishbone comunica
directamente com o módulo Master I2C top, que faz a
gestão do protocolo Wishbone para leitura e escrita de da-
dos no núcleo. O módulo I2C Byte trata da serializada ou
desserializar palavra, conforme se é recebida ou enviada
pelo escravo respectivamente. Por último temos o módulo
I2C bit este módulo trata do protocolo de comunicação com
o escravo. Na tabela 2 estão disponı́veis os endereços do
núcleo e uma descrição da funcionalidade.

A gestão do barramento tri-state é feito por dois sinais
do núcleo para cada sinal, no caso do clock temos o sinal
scl pad o, que não é mais do que sinal sempre com valor
lógico ’0’. O outro sinal é o scl padoen o vai variando con-
forme o clock comutando entre o sinal de clock scl pad i
e o valor de alta impedância. Aparentemente o sinal de
clock estaria a variar entre o valor lógico ’0’ e o de alta im-
pedância. Mas como o sinal está ligado a uma resistência
que por si está ligado ao valor lógico ’1’, faz com que o va-
lor de alta impedância seja tratado como o valor lógico ’1’,
mas permite que qualquer núcleo coloque o valor lógico
’0’. A lógica com o sinal de dados é igual mas com o sinais
sda pad o e o sinal sda padoen o.

Figura 6. Fluxo de dados no núcleo mestre I2C

4.2. Escravo I2C

A comunidade OpenRISC ainda não tinha desenvolvido
nenhum núcleo I2C escravo. No processo do seu desen-
volvimento constatei que o núcleo I2C mestre excluindo
a parte que faz a gestão do barramento Wishbone, e com
uma nova camada de alto nı́vel que realizasse a gestão com
uma memória ou com outro tipo de periférico com Wish-
bone, seria um núcleo de I2C escravo. Na construção desde

Nome Leitura/Escrita Endereço
Primeira palavra Escrita 0X00
Envio de palavras Escrita 0X01
Última palavra escrita Escrita 0X02
Leitura de palavras Leitura e Escrita 0X03
Última palavra lida Leitura e Escrita 0X04
Estado do núcleo Leitura 0X07

Tabela 2. Tabela de registos da interface I2C

núcleo foram utilizadas as duas camadas mais baixas do
mestre, ou seja as camadas I2C bit e o I2C byte, que fa-
zem toda a gestão da serialização e desserialização. Para
o funcionamento foi preciso criar uma máquina de estados
no nı́vel mais alto, que efectuasse o controlo entre o proto-
colo I2C e a memória. O Fluxo de informação no núcleo
começa pela camada mais baixa ou seja no I2C bit que re-
cebe do sinal SDA e envia bit a bit para a camada superior
I2C byte, onde é criada a palavra de 8 bits e enviada para
a máquina de estados. A máquina de estados faz toda a
gestão com interface wishbone.

O modo de funcionamento do núcleo escravo de I2C,
inicialmente permanece em escuta na linha dos dados e fi-
cando à espera do Start bit, ficando o núcleo à espera de
receber o seu endereço enviado pelo mestre. Quando é re-
cebido o endereço o escravo identifica pelo ultimo bit se o
mestre pretende efectuar uma leitura ou uma escrita. Con-
forme este bit o escravo evolui para o estado correspon-
dente. De seguida o mestre envia dois conjuntos de 8 bits
que é o endereço onde se vai efectuar a escrita ou a lei-
tura. No caso de uma escrita, o escravo fica à espera que
o mestre gere sinais de clock e efectua a leitura na linha
de dados quando receber os 8 bits da palavra e responde
com um ACK. Como este núcleo escravo é uma memória
grava essa palavra no endereço da memória especificado
pelo mestre, e incrementa uma posição ao endereço, vol-
tando a ficar em escuta de novos dados por parte do mestre,
até que este envie o Stop bit depois do escravo lhe ter en-
viado ACK. No caso de ser de leitura, depois de receber
o endereço onde que o mestre pretende ler, efectua uma
leitura da posição de memória e incrementa uma posição.
Posteriormente fica à espera que o mestre gere sinais de
clock para poder enviar a palavra lida, voltando depois do
envio a ler a memória ficando o mestre gere o sinal de clock
até que o mestre responda com NACK e de seguida envie
um Stop bit. O escravo responde ao mestre a todas as pala-
vras recebidas com um ACK.

5. Interface FIFO

No projecto era necessário ter a possibilidade de adi-
cionar módulos escravos que seria adicionados posterior-
mente. Seriam módulos simples que não teriam disponı́vel
um processador, funcionariam assincronamente ao SoC e
precisariam de escrever e ler para o SoC sempre que ti-
vessem dados. A comunidade OpenRISC ainda não ti-
nha disponı́vel qualquer núcleo com estas caracterı́sticas.



A solução encontrada for criar um núcleo que com duas
memórias do tipo FIFO, uma para cada sentido.

O núcleo desenvolvido (figura7) tem disponı́vel uma in-
terface Wishbone para comunicação com o processador do
SoC e outra interface que utiliza 8 sinais, 4 para cada sen-
tido de dados. Os sinais prefixo M2S têm o sentido de da-
dos do núcleo para o escravo, os que têm o prefixo S2M são
do sentido oposto. Dentro dos 4 sinais o que tem o sufixo
dat é utilizado para transferência de dados, existe 2 sinais

que habilitam a leitura (sufixo re) e a escrita (sufixo we)
e ainda 2 sinais informativos do estado das memórias vazio
(sufixo empty) ou cheia (sufixo full).

Para não se perderem quaisquer dados ou ler dados er-
rados, é necessário verificar os estados da memória cor-
responde sempre que é feita uma escrita ou leitura. Na ta-
bela 3 estão as funcionalidades do núcleo com os endereços
correspondentes. Os estados das FIFOs estão disponı́veis
nos quatro bits menos significativos da palavra recebida, fi-
cando a FIFO de leitura com dois bits menos significativos
e a FIFO de escrita com os dois bits mais significativos.
Nos dois conjuntos de bits anteriores, o mais significativo
indica se a FIFO está cheia, o mesmo significativo indica
se a FIFO está vazia.

Figura 7. Fluxo de dados do módulo Interface FIFO

Nome Leitura/Escrita Offset.
Leitura e escrita de dados Escrita e Leitura 0X00

Estado das FIFOs Leitura 0X02

Tabela 3. Tabela de registos da interface FIFO

6. Boot ROM

Quando o SoC é alimentado todos os núcleos são co-
locados em estados iniciais. O processador executa as
instruções que estão do definidas do endereço previamente
configurado para o efeito. Existem duas hipóteses, a
primeira é o programa estar carregado na memória de
instruções. Tem como vantagens ser mais rápido e simples,
mas tem como desvantagem que o programa a ser execu-

tado não pode ser alterado. A segunda hipótese é o SoC
ter disponı́vel uma boot Read-Only Memory (boot ROM)
e o endereço inicial ser para esta memória, onde está uma
sub-rotina que copia o programa de uma memória externa
para a memória de instruções, colocando depois o endereço
o inicio do programa acabado de carregar. Esta opção tem
como vantagem ser bastante simples substituir o programa
a executar, mas leva mais tempo a começar a execução. A
boot ROM muitos dos casos contém uma programa em as-
sembly para ser mais eficiente e pequeno. O programa ape-
nas cópia os dados de uma determinada memória para a
memória de instruções, mandando executá-las, e podendo
também fazer pequenas verificações.

No desenvolvimento do projecto optou-se por utilizar
uma boot ROM por permitir trocar o programa principal a
executar no sistema SoC. A comunidade OpenRisc tinha
disponı́vel uma boot ROM bastante simples que copiava
65535 (0XFFFF) posições de memória, começando de um
endereço de um periférico para outro endereço da memória
de instruções. Mas era pretendido mais do que isso: para
além de copiar essas posições de memória, pretendia-se
que a boot ROM efectuasse a verificação dos dados no pro-
cesso de leitura do periférico e na escrita para a memória
de instruções.

Para isso foi desenvolvido uma boot ROM que começa
por inicializar algumas variáveis nos registos do processa-
dor, depois configura o núcleo mestre de SPI, inicializando-
o. Envia o endereço donde deve começar a ler a memória
não volátil e selecciona o tipo de leitura que pretende
realizar, neste caso a leitura rápida que foi descrita na
secção 3.1. Começa a fazer leituras consecutivas de 65535
(0XFFFF na base hexadecimal) posições de memória, com
palavras de 1 byte. Quando acaba a cópia de todas as
posições de memória, o ponteiro de instruções efectua
um salto para o endereço 256 (0X100) da memória de
instruções, para onde foi copiado o programa, começando
a executar as instruções copiadas. No ciclo de programa
são efectuado testes para garantir que no final da execução
do ciclo o programa foi copiado. A boot ROM está escrita
em assembly e é possı́vel desactivar os testes e as várias
mensagens de erros utilizando as definições de constantes
que se encontram na parte inicial do ficheiro.

6.1. Testes de verificação

Foi desenvolvido um teste para cada caso, um teste de
leitura de dados da memória externa com o protocolo SPI,
e outro teste que verifica se os dados estão escritos cor-
rectamente na memória de instruções. Com isto pretende-
se a verificação do correcto carregamento do programa na
memória de instruções. Para efectuar os testes é utilizada a
instrução inicial de um programa compilado 0X1800, cor-
respondendo à instrução assembly l-movhi R0 0X00, utili-
zado para inicializar o registo 0 a zero.

O primeiro teste a ser efectuado é o teste de leitura das
instruções do programa da memória externa por SPI. Neste
teste verifica-se se na primeira posição da memória externa
estão os bytes 0X18, já que a memória externa tem apenas
dois bytes por cada posição se coincidir este continua a sub-



rotina, caso não coincida este enviar mensagem de erro por
GPIO e UART. Pela interface GPIO é enviado o código de
erro 0X03 e em seguida a mensagem ”COMMUNICATION
PROBLEM READING FLASH”pela UART.

O seguinte teste é de escrita na memória principal
começa por escrever a primeira instrução no endereço
0X0104 de memória principal. Depois é efectuado uma lei-
tura de quatro bytes dessa mesmo posição de memória se a
palavra coincidir com a palavra escrita (0X1800) continua
a sub-rotina, caso contrário são enviados as mensagens de
erro GPIO é enviado o código 0X05 e para a UART é en-
viada a mensagem ”COMMUNICATION PROBLEM WRI-
TING MEMORY”.

7. Controladores de dispositivos

No desenvolvimento da tese percebeu-se que seria uma
mais valia para a startup o desenvolvimento de controlado-
res de dispositivos (drivers) para cada núcleo, facilitando
o desenvolvimento do software para o SoC. Estes contro-
ladores foram desenvolvidas apenas para este SoC, ou seja
se forem utilizados por outros SoC poderão não funcionar
porque os endereços correspondentes a cada núcleo podem
não ser os correctos. O desenvolvimento de cada driver foi
feito em ficheiros de cabeçalho (headers), em que o nome
do ficheiro corresponde ao nome do respectivo núcleo. Es-
tes ficheiros são constituı́dos por várias funções necessárias
à operação de cada núcleo.

7.1. Controlador SPI

O controlador do núcleo SPI (ficheiro SPI.h) é cons-
tituı́da por três funções denominadas Slave, EnableRead-
Brust e Data. A função Slave é utilizada para seleccionar
o escravo com que se pretende contactar, tendo como ar-
gumento um byte. A função EnableReadBrust serve para
configurar o modo de leitura rápida, tendo como argumento
um booleano que se for verdadeiro habilita a leitura rápida
e caso contrário desabilita-a. Por último, a função Data
serve tanto para enviar como para receber dados, tendo
como argumento e retornando o byte.

7.2. Controlador I2C

O controlador do dispositivo I2C é constituı́do por cinco
funções o ficheiro tem o nome de I2C.h. A primeira
função chama-se Slave serve para seleccionar o escravo,
tem como argumento um byte correspondendo ao endereço
do escravo. Existem duas funções para leitura, denomina-
das Read e StopRead, sendo que ambas retornam o byte. A
diferença entre as duas funções é que a função Read não
envia o bit de terminação (stop bit podendo assim conti-
nuar a fazer leituras, enquanto que a função StopRead en-
via esse bit para sinalizar o término da comunicação. Para
a escrita, tal como no caso da leitura, existem duas funções,
a função Write e a função StopWrite, sendo que ambas re-
cebem como argumento o byte, da mesma forma, a função
Write não envia o bit de terminação, podendo continuar a
escrever, enquanto que a função StopWrite envia esse bit

para sinalizar o término da comunicação.

7.3. Controlador Interface FIFO

O controlador do dispositivo Interface FIFO é cons-
tituı́do por três funções o ficheiro tem o nome de
IntFIFO.h. A primeira função é denominada Fifo State
serve para saber o estado das duas memórias FIFO do
núcleo, retornando um inteiro de 32 bits. Tem também dis-
ponı́vel a função Fifo Read que efectua leitura no núcleo e
retorna a palavra de 32 bits enviada pelo módulo externo e
o processamento fica bloqueado até a FIFO ter dados. Por
último existe a função de escrita Fifo Write que tem como
argumento a palavra de 32-bits a escrever na FIFO, que por
sua vez a envia para o módulo externo.

8. Testes de funcionamento

No SoC existem vários núcleos que podem ser facil-
mente instanciados ou não, podendo ser complexo manter
uma versão estável com tantos núcleos disponı́veis e em
desenvolvimento simultaneamente. Percebeu-se que se-
ria interessante o desenvolvimento de um sistema de tes-
tes e, para facilitar, integrou-se o sistema ao FuseSoc (ver
secção 2.1.4), de forma a que não fosse necessário acres-
centar mais uma nova ferramenta, ficando tudo integrado.
Este sistema de testes permite desenvolver facilmente no-
vos testes para os vários núcleos existentes, e ainda correr
estes testes nos vários sistemas existentes, seja na placa
de FPGA ou no simulador do sistema. Para além des-
tas duas funcionalidades permite efectuar apenas um único
teste destinado a um núcleo, ou executar uma bateria de tes-
tes a todos os núcleos que tenham um teste desenvolvido.
Na execução de uma bateria de testes pode ser complicado
perceber qual dos núcleos deu erro, por essa razão os resul-
tados dos testes são guardados num ficheiro armazenado na
pasta dos testes com o nome test results.

Foi desenvolvido um novo módulo no FuseSoc, com o
nome de test, que realiza toda a gestão dos testes, indi-
cando onde estão guardados os testes e qual a ferramenta
de simulação.

No desenvolvimento dos testes, o maior problema en-
contrado foi o de obter o resultado do lado do FuseSoc,
de modo a que este o registasse e apresentasse o resul-
tado ao utilizador. A solução encontrada foi a de enviar
o resultado a partir do núcleo de UART, com o inconveni-
ente de que este seja sempre testado antes de se efectuar
qualquer outro teste. Caso contrário, não poderemos ga-
rantir que o erro seja no núcleo que se encontra a testar
ou do núcleo de UART. Outro problema encontrado era a
recepção das mensagens UART tanto na placa FPGA como
o simulador. Quanto ao simulador o testbench utilizado tem
disponı́vel um módulo de UART que envia a mensagem
para o monitor. Foi necessário redireccionar as mensagens
para o FuseSoc, para isso alteramos o módulo de UART do
testbench para enviar a mensagem para uma FIFO, previa-
mente criado pelo FuseSoc. Para comunicação com a placa
de FPGA existem várias placas disponı́veis no mercado que
convertem a comunicação UART em USB, para se progra-



mar a placa foi utilizada pela ferramenta OpenOCD (ver
secção 2.2.5).

Na tabela 4 temos as flags existentes na modulo de testes
desenvolvidos.

Parâmetro Descrição Por defeito
–test Corre apenas o

teste indicado
Corre todos os
testes existentes
na pasta.

–mode Indica com que
ferramenta se
pretende fazer os
testes (verilator,
icarus ou board).

Corre o teste com
o simulador Veri-
lator.

–folder Selecciona uma
pasta alternativa
com os testes, a
partir da raiz.

Selecciona a
pasta ’./orp-
soc/orpsoc/test/’.

–system Seleccionar qual
dos sistemas
desenvolvido se
pretende testar.

Parâmetro obri-
gatório.

Tabela 4. Tabela com flags do modulo de testes

8.1. Informação para cada teste

É inevitável que exista informação especifica para cada
teste, por isso todos os testes têm uma pasta especifica com
o nome do núcleo a testar. Cada pasta de teste é constituı́do
por um ficheiro Makefile, um ficheiro com o programa
de teste escrito em C (nome do teste e extensão .c) e um fi-
cheiro em linguagem Python com o nome test.py. Este
ultimo contém três métodos com os nomes verilator,
icarus e board, onde cada método corresponde ao pro-
cesso de preparação, execução e verificação do teste da pla-
taforma correspondentemente. O ficheiro Makefile exis-
tem três alvos: sim, board e clean, o ultimo apaga to-
dos os ficheiros criados no processo de teste, os outros dois
alvos correspondem à compilação do programa de teste (fi-
cheiro com extensão em .c) para execução no simulador
ou na placa de FPGA respectivamente.

8.2. Testes desenvolvidos

Para verificação do correcto funcionamento do sistema
de testes e dos núcleos desenvolvidos, foram desenvolvidos
testes para os núcleos utilizados. Como não poderia deixar
de ser, e tal como foi mencionado anteriormente, o núcleo
UART tem de ser testado antes de todos os outros.

8.3. UART

O teste desenvolvido para o núcleo UART recebe e en-
via a mensagem de texto ”Uart Test\n”. Para esse efeito, o
FuseSoC envia a mensagem, o SoC faz um pedido de lei-
tura ao núcleo UART e depois de ter recebido a mensagem

volta a enviá-la pela UART. Enquanto isso, o FuseSoC fica
à espera de receber a mensagem do SoC e se esta for igual à
mensagem enviada dá o teste como executado com sucesso.

8.4. SPI

O teste ao núcleo de SPI consiste em escrever no núcleo
numa determinada posição de memória e voltar a ler do
mesmo endereço a informação que lá se encontra. Se a
palavra lida for igual à escrita, é considerado que o núcleo
está a funcionar correctamente.

8.5. I2C

Para o núcleo I2C o teste é semelhante ao do núcleo
SPI. É escrito um byte para um determinado endereço de
memória e em seguida é lido esse mesmo endereço. Caso
o valor lido for igual ao valor escrito considera-se que o
núcleo I2C está a funcionar correctamente.

8.6. Interface FIFO

A Interface FIFO foi desenvolvida para ser ligada a
módulos do utilizador. Este núcleo é testado ligando a in-
terface FIFO de saı́da à de entrada, de forma a que sempre
que se escreve para o este núcleo a mesma mensagem é
devolvida no sentido inverso. Assim o SoC escreve para
o núcleo e depois lê do mesmo. Se a mensagem recebida
for igual à mensagem enviada considera-se que o núcleo
funciona correctamente.

8.7. Boot ROM

Para o teste do núcleo Boot ROM, faz-se com que o pro-
grama carregado para a memória principal envie a mensa-
gem ”Rom OK\n”pela UART. Caso esta mensagem seja
recebida correctamente pelo FuseSoC considera-se que o
núcleo está a funcionar correctamente.

9. Conclusão

Quando se inicia o desenvolvimento de um SoC utili-
zando núcleos da comunidade OpenSource esperança era
que muito dos núcleos estivessem totalmente funcionais.
No desenrolar da tese o que encontramos foi que muito
dos núcleos mais conhecidos e utilizados em SoC já ti-
nha começado a ser desenvolvidos, mas ainda não se en-
contravam totalmente funcionais. Como precisávamos de
os núcleos totalmente funcionais e tivemos de os melho-
rar aproveitamos para criar novas funcionalidades em al-
guns dos núcleos. No tabela 5 encontra-se uma descrição
de como se encontravam os cores e em que estado se en-
contram no final da tese.

Também nas ferramentas encontramos hipótese de me-
lhoria. Na ferramenta de simulação do SoC apenas ti-
nhas disponı́vel a ferramenta Icarus, foi implementada a
ferramenta Verilator que permitia assim que o desenvolvi-
mento no SoC e os testes fossem feitos mais rapidamente,
esta implementação foi sugerida à comunidade e foi aceite.



Core Estado Inicial Estado actual
UART Encontrava-se

totalmente
funcional.

—

I2C mestre Problemas na
escrita como
na leitura

Totalmente
funcional.

I2C escravo Não estava
desenvolvido

Totalmente
funcional.

SPI mestre Problemas
leitura

Totalmente
funcional. Foi
adicionado
a funciona-
lidade de
leitura Brust.

SPI escravo Não estava
desenvolvido

Totalmente
funcional.

Interface FIFO Não estava
desenvolvido

Totalmente
funcional.

Boot ROM Desenvolvido
uma versão
simples

Foram desen-
volvidos teste
de escrita e
leitura, e en-
vio de mensa-
gens de erro.

Tabela 5. Estado dos núcleos

Também foi implementado a ferramenta de testes.
Por fim para facilitar o desenvolvimento de software por

parte da comunidade OpenSource foi desenvolvido contro-
ladores para os vários cores. Permitindo assim que a equipa
de desenvolvimento não se tenha de preocupar com peque-
nos pormenores especı́ficos do SoC, como endereços base
e offsets dos núcleos.

Referências
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